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Introdução 

Este estudo revelou que há uma quantidade razoável de
ensaios controlados randomizados que descrevem os
efeitos de intervenções realizadas no ambiente de trabalho
que podem ser utilizadas por fisioterapeutas em programas
de gestão ergonômica, programas de qualidade de vida no
trabalho e reabilitação das lesões musculoesqueléticas
relacionadas ao trabalho.

Conclusão

Uma busca avançada na base de dados PEDro foi
realizada utilizando-se a palavra-chave “workplace”, e
selecionando no campo de buscas na opção
subdisciplina: “ergonomics and occupational health” e
método "clinical trials”. Foram incluídos todos os artigos
de ensaio clínico randomizado com intervenções no
ambiente de trabalho, publicadas até setembro de 2020,
em qualquer idioma e com qualidade metodológica e de
reporte estatístico na escala PEDro ≥ 6 pontos. A última
data de busca ocorreu em 01 de setembro de 2020.
Foram excluídos os estudos cujas intervenções não
descreviam explicitamente que ocorreram em ambiente
ocupacional.
O processo de identificação dos estudos e extração de
dados foi conduzido por dois pesquisadores
independentes, em três etapas sequenciais de seleção
por meio da leitura de título, resumo e texto completo. Em
caso de desacordo, os revisores resolveram por
consenso ou por consulta a um terceiro pesquisador para
arbitragem.
A qualidade metodológica foi feita utilizando a escala
PEDro. Os dados extraídos foram: características do
estudo (autor, ano de publicação, qualidade
metodológica); características do trabalho e população do
estudo; protocolo da intervenção (descrição da
intervenção testada para grupo intervenção e controle,
objetivo da intervenção, frequência, duração e período de
tempo); desfecho primário e resultados alcançados; e,
síntese da evidência do estudo baseando-se no acrônimo
PICO (População – Intervenção – Controle – Desfechos).

Método

Referências

A busca resultou em 858 artigos. Destes, ao final foram
incluídos 77 estudos. A média de pontuação na escala
PEDro foi 6,7± 0,84 pontos.
A população dos estudos incluiu, principalmente,
trabalhadores de escritório e de saúde.
As intervenções foram agrupadas em três das atribuições
descritas para atuação fisioterapeuta especialista na saúde
ocupacional e ergonomia: gestão ergonômica, gestão de
programas de qualidade de vida e reabilitação das lesões
musculoesqueléticas relacionadas ao trabalho.
Intervenções com programas de exercícios físicos foram
descritas na maior parte dos estudos (n= 40). As
características dos programas, incluindo tipo, duração e
frequência da sessão e período total, foram bastante
heterogêneas. No entanto, exercícios com resistência
progressiva (utilizando halteres, faixas e dumbeels),
supervisionados, com período de intervenção maior que 10
semanas foram os mais utilizados mostraram maior
eficácia.
Estratégias ergonômicas foram utilizadas, principalmente,
como parte de intervenções multicomponentes e incluíram
mudanças de estações de trabalho, orientações
ergonômicas e ergonomia participativa.
A realização de ações educativas e/ou com uso de
pedômetros também foram mencionadas em intervenções
para mudanças para hábitos mais saudáveis e/ou redução
de comportamento sedentário.
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Esta revisão se propõe a identificar e analisar os ensaios
controlados randomizados com intervenções no ambiente
de trabalho indexados na base de dados Physiotherapy
Evidence Database (PEDro). .

Objetivo

As intervenções que o fisioterapeuta especialista em
saúde ocupacional e ergonomia pode realizar no
ambiente de trabalho são amplas e diversificadas1,2,3. Por
isso, conhecer evidências científicas que descrevem
características e efeitos destas intervenções é relevante
para tomada de decisão profissional .
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